
 
מגילה בבניין

אלפי בנייני מגורים ברחבי הארץ הצטרפו 
ביחד'.  'מגילה   — חב"ד  בתי  של  למיזם 
עם  מיוחדת,  פורים  ערכת  קיבלו  הם 
דואג  חב"ד  ובית  לילדים,  הפעלה  חוברת 
לקריאת המגילה ברחבת הבניין, בעבור כל 
הדיירים. ככה מביאים את השמחה להמוני 

בית ישראל גם השנה.

פרסומי פורים
אגף ההוצאה לאור של צעירי חב"ד הפיק 
עלוני   — פורים  לקראת  פרסומים  שלל 
אסתר  מגילת  ולילדים,  למבוגרים  הסברה 
בשפה  הפרסומים  לצד  ועוד.  ססגונית 
ברוסית,  דומים  פרסומים  הופיעו  העברית 
בעבור העולים מהמדינות דוברות הרוסית. 

מגבית קמחא דפסחא
מייד אחרי פורים פותחים בתי חב"ד ברחבי 
הארץ במגבית 'קמחא דפסחא' המסורתית, 
חבילות  אלפי  עשרות  לחלק  שתאפשר 
לחג  שמורות,  מצות  עם  מזון,  מצרכי  של 
רחבה,  ביד  לתרום  נקרא  הציבור  הפסח. 
הנזקקות  המשפחות  לב  את  לשמח  כדי 
כראוי.  הפסח  חג  את  לחוג  להן  ולאפשר 

פרטים בבית חב"ד.

יש חדש להתפלל ולפעול, להאמין ולעשות
יש הנוטים להפריד בין האמונה לבין חיי העולם הזה. מגילת אסתר 

מלמדת שאין סתירה בין שני צירי הפעולה הללו, וצריך לשלבם זה בזה

ההשמכ גזירת  הוכרזה  ־אשר 
דה שזמם המן הרשע, פעלו 
צירים  בשני  ואסתר  מרדכי 
מקבילים. מרדכי מצווה על אסתר 
אחש אל  וללכת  נפשה  את  ־לסכן 
־וורוש בלי שנקראה, ולהתחנן לפ
־ניו על עמה. בה בעת אסתר מב

קשת ממנו לכנס את כל היהודים 
ולהכריז תענית של שלושה ימים.

פורים מנחיל לנו יסוד גדול ומרכזי 
הנוטים  יש  היהדות.  בתפיסת 
חיי  לבין  האמונה  בין  להפריד 
העולם הזה. נראה להם שהדברים 
סותרים זה את זה. כשהם נתקלים 
מגיבים באחת  כלשהי, הם  בבעיה 
משתי דרכים מנוגדות: אלה יאמרו 
צריך  וממילא  מלמעלה',  'הכול 

בדרכי  לפעול  'צריך  יאמרו  ואלה  להתפלל;  רק 
הטבע', ועל כן יש להשקיע את כל תשומת הלב 

בפעילות ארצית־טבעית.

מגילת אסתר מלמדת אותנו שאין סתירה בין שני 
צירי הפעולה הללו, וצריך לשלבם זה בזה. צריך 
להתפלל, להתעורר בתשובה, לתקן את המעשים 
— ובה בעת לפעול בדרכים הארציות והטבעיות. 
אם יש חולה במשפחה, צריך ללכת לרופא, ובה 
בשעה להתפלל ולבקש רפואה מרופא כל בשר.

מרדכי שילב
יכול היה מרדכי לקבוע  גזירת המן,  כשהוכרזה 
הרשע  המן  של  משנאתו  נבעה  היא  כי  בבירור 
ושחצנותו,  מיהירותו  בו,  מקנאתו  ליהודים, 
ומנטייתו  אחשוורוש  המלך  של  מקלות־דעתו 
כסף"(.  כיכר  )"עשרת־אלפים  שוחד  לקבל 
פעילותו  כל  את  למקד  צריך  היה  לכאורה 

בכיוונים האלה.

כשהן  הטבעיות  שהסיבות  הבין  מרדכי  אבל 
לעצמן עדיין אין בכוחן להמיט גזירה נוראה כזאת 
על עם ישראל. הוא ידע שהגזירה התאפשרה רק 
השומרת  האלוקית  המגן  חומת  שנפגעה  מפני 
על עם ישראל. הוא גם הניח שסיבת הדבר היא, 
כפי שאומרים חז"ל, מפני ש"נהנו מסעודתו של 
אותו רשע"; ההשתתפות ההמונית של היהודים 

הפניית  משום  בה  שהיה  אחשוורוש,  בסעודת 
עורף לה' ולתורתו.

מרדכי שילב את שני צירי הפעולה. הוא שיגר את 
אסתר לפעול לביטול הגזירה בדרכים הארציות, 
ובאותה שעה פעל לתיקון הפרצה הרוחנית. הוא 
לקב"ה.  ולזעקה  לתפילה  לצום,  לתשובה,  קרא 
את  יתקן  ישראל  עם  שכאשר  בטוח  היה  הוא 
הסיבה הרוחנית של הגזירה, יניב הדבר הצלחה 

גם במישורים הארציים והטבעיים.

אתגר גם למאמינים
השילוב הזה הוא אתגר גם ליהודים מאמינים. לא 
אחת שני הכיוונים האלה נתפסים כשתי מלכויות 
וקיום  התפילה  בשעת  בזו.  זו  נוגעות  שאינן 
כשעוברים  אבל  הקב"ה,  על  חושבים  המצוות 
לחיים הגשמיים, נדמה שיש לפעול אך ורק על־
פי שיקולים פרגמטיים, הגיוניים, מציאותיים; לא 

על בסיס האמונה.

החומר  וחיי  הרוח  שחיי  מלמד  פורים  סיפור 
רואים  תמיד  שלא  אף־על־פי  בזה,  זה  שלובים 
כי  הטבע,  בדרכי  לפעול  צריך  ביניהם.  קשר 
לברכה  טבעי  כלי  יעשה  שהאדם  רוצה  הקב"ה 
האלוקית, אבל במקביל צריך להתפלל ולהתחזק 
הברכה  שפע  את  למשוך  כדי  הרוחנית,  ברמה 

מלמעלה. פורים שמח!

צעירי אגודת חב"ד 

כל הלב לכל אחד שיחת השבוע
׀ 26.2.21 ׀ גיליון מס' 1782 ב"ה ׀ ערב שבת קודש פרשת תצווה )פורים( ׀ י"ד באדר התשפ"א 

פורים אקספרס - ניידת השמחה של צעירי חב"ד

שיחת השבוע הוא גיליון לכל יהודי, המופץ 
בכל רחבי הארץ והעולם. נוסד בשנת תשמ"ז 

)1986( בידי הרב יוסף־יצחק אהרונוב
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בתהלוכה  מרדכי  את  הוביל  שהמן  לאחר 
ברחובות שושן והכריז לפניו "ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש 
מספרת:  המגילה  ִּביָקרֹו",  ָחֵפץ  ַהֶּמֶלְך  ֲאֶׁשר 
"ַוָּיָׁשב ָמְרֳּדַכי ֶאל ַׁשַער ַהֶּמֶלְך". הגמרא )מגילה 

טז,א( מפרשת: "ֶשָׁשׁב ְלַׂשקֹו ולתעניתו".

צום ועינוי אינם דבר רצוי. בשולחן ערוך )חושן 
משפט, הלכות נזקי גוף ונפש, סימן ד( נפסק כי "אין 

"לצערו  אסור  ולכן  גופו",  על  רשות  לאדם 
או  מאכל  איזה  במניעת  אפילו  צער,  בשום 
משתה". הרמב"ם הדגיש את חשיבות בריאות 
הגוף, והבעש"ט לימד שדיכוי הגוף אינו הדרך 
נעשה  כשהדבר  הוא  היחיד  ההיתר  הראויה. 
מרדכי  חזר  מדוע  כן,  אם  תשובה".  "בדרך 

לתעניתו, אף שכבר החל להסתמן המהפך?

מנין ההיתר לצום?
אחשוורוש,  של  משריו  שהיה  מרדכי,  הלוא 
להמן  המלך  ציווי  משמעות  את  היטב  ידע 
להרכיבו ברחוב העיר ולהכריז ש"המלך חפץ 
ביקרו". הוא היה יכול להבין שכבר ניצח את 
המן, 'דידן נצח'. אם כן, אין עוד צורך בתענית, 

ומכיוון שהדבר אינו נצרך — הוא אסור. מדוע 
בכל־זאת "שב לשקו ולתעניתו"?

והמן  אחשוורוש  לא  כי  הבין  שמרדכי  אלא 
קובעים את גורלו של עם ישראל. הוא גם ידע 
שבית המקדש הראשון נחרב לא מפני שצבא 
נבוכדנצר היה גדול וחזק. הסיבה היחידה היא 
ברור  היה  מארצנו".  גלינו  חטאינו  "מפני   —
לו כי כוונת הקב"ה, שהוא עצם הטוב, אינה 
על  לכפר  אלא  ולענותו,  היהודי  את  לצער 

חטאיו ולעוררו לתשובה.

מקור הברכה
לכן התפנית שחלה אצל אחשוורוש לא גרמה 
המשיך  הוא  ותעניתו.  משקו  לחדול  למרדכי 
בתענית ובתשובה עד שראה כי הגזירה בוטלה 
למעלה, ואז ממילא ידע שתתבטל גם למטה, 

ויהיה "ליהודים הייתה אורה" כפשוטו.

יש בזה מסר לכל אחד מישראל בחיי היום־יום, 
וגם בימי שלום ושלווה. האדם עוסק בפרנסתו, 
ומנהל  בבוקר  אותו  פותח  עסק,  לו  יש  ואם 
שהפרנסה  לזכור  עליו  זה  ועם  כנהוג.  אותו 

כלי  אלא  אינו  והעסק  הקב"ה,  מאת  באה 
לברכה האלוקית.

לא הארנק הוא העיקר
ובראשונה האדם צריך  ממילא מובן שבראש 
כולו  העולם  את  "הזן  שהקב"ה,  להבטיח 
בטובו", ירצה לתת לו את פרנסתו, וזאת על־
בתורה  שיעור  וילמד  בציבור  שיתפלל  ידי 
לו  אל  לחנותו.  ילך  אז  ורק  התפילה,  אחרי 
בתפילה  יקצר  אם  יותר  שירוויח  לחשוב 
המסחרית,  בתחרות  כל־כולו  וישקע  ובלימוד 

כפי שמדמים בעולם המסחר.

מי ששם את הדגש על העסק ושוכח את הברכה 
האלוקית, דומה לאדם שתופר לו ארנק גדול, 
אבל אין לו מה לשים בתוכו. קודם כול צריך 
לדאוג שיהיה מה לשים בארנק, וזאת על־ידי 
וניהול  לתורה,  עיתים  קביעת  בנחת,  תפילה 
'כלי'  גם  כך,  כשיעשה  התורה.  על־פי  העסק 
האלוקית,  הברכה  את  להכיל  יוכל  יותר  קטן 

בבני חיי ומזוני רוויחי.

)תורת מנחם, כרך מו, עמ' 161(

מרדכי ידע מה העיקר

החליט שלא לכרוע
ג,ב(.  )אסתר  ישתחווה״  ולא  יכרע  לא  "ומרדכי 
בלשון  השתחווה״,  ולא  כרע  ״לא  לומר  לו  היה 
עבר. אלא הי' נאמרה על שם המחשבה. מרדכי 
החליט במחשבתו שלא לכרוע ולהשתחוות להמן 

בשום פנים.
)שער בת רבים(

מזימת המן
יצווה  שאחשוורוש  הייתה  המן  של  מזימתו 
ולא  יכרע  לא  ״מרדכי  והרי  לו,  ישתחוו  שהכול 
ישתחווה״, ואז תהיה לו עילה לאבד חלילה את 

כל היהודים.
)שפת אמת(

'מרדכי' בלב כל יהודי
"ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו כי הגידו לו 
את עם מרדכי" )אסתר ג,ו(. בתחילה חשב המן 
שמרדכי הוא תופעה יוצאת דופן, אבל כשהגידו 
לו את "עם מרדכי", הבין שלא יועיל לו אם יפגע 
עוד  יצמיח  היהודי  העם  שכן  לבדו,  במרדכי 
יש  יהודי  שבכל  למדנו  מכאן  כמרדכי.  דמויות 

נקודה של 'מרדכי'.

)רבי יצחק מוורקה(

כוח העם באחדותו
"ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים" )אסתר 
ג,ח(. כך אמר המן: ״ישנו עם אחד״ — לעם ישראל 

יש רק זאת שהם עם אחד, מאוחד. העצה היא 
״מפוזר ומפורד בין העמים״ — לעשותם מפוזרים 

ומפורדים, ואז הם מאבדים את כוחם.

)רבי בונם מפרשיסחה(

נשארו שונים מכל עם
״ודתיהם שונות מכל עם, ואת דתי המלך אינם 
דתי  את  כאשר  אפילו  ג,ח(.  )אסתר  עושים״ 
המלך, מלכו של עולם, אינם עושים חלילה, בכל־
זאת לא איבדו את ייחודם, והם שונים מכל עם.

)רבי אשר־ישעיה מרופשיץ(

הכול מכירים
העמים,  בין  ומפורד  מפוזר  ישראל  כשעם  גם 
ישראל  שעם  אחד״,  עם  ש״ישנו  מכירים  הכול 
הוא עם אחד ויחיד, וזה דווקא על־ידי ש״דתיהם 

שונות מכל עם״.
)לקוטי שיחות(

מצוות שהן אות
ויקר״  וששון  ושמחה  אורה  הייתה  ״ליהודים 
תורה,  זו  "אורה  בגמרא:  נאמר  ח,טז(.  )אסתר 
אלו  ויקר  מילה,  זה  ששון  טוב,  יום  זה  שמחה 
הייתה  והגזירה  הואיל  הפשט,  ועל־פי  תפילין". 
להילחם  בחר  שהמן  אלו,  עניינים  על  במיוחד 
במצוות האלה, שהן אות, לכן כשבטלה הגזירה 

נעשה ״אורה ושמחה וששון ויקר״.

)ספר המאמרים תשי״ב(

מעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ שולחן שבת

פורים  | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

מי מחזיק ראש
ציבור  שליח  להיות  נהג  זוננפלד  יוסף־חיים  רבי 
יהיה  שהחזן  מחשש  פורים,  של  מנחה  בתפילת 
בגילופין. בפורים תר"ס בא לבית המדרש כשדעתו 
בדוחה, ורבי צבי־מיכל שפירא ביקש ממנו שירשה 

לו לגשת לעמוד במקומו. רבי יוסף־חיים הסכים.

אבל בחזרת הש"ץ טעה רבי צבי־מיכל ואמר 'מוריד 
והיחיד  הגשם',  ומוריד  הרוח  'משיב  במקום  הטל' 

שהבחין בטעות ותיקן לו היה רבי יוסף־חיים...

אחרי התפילה אמר: "אין זה פלא שרבי צבי־מיכל 
הטל'  מוריד  הגשם,  מוריד  הרוח,  'משיב  כי  טעה, 
בפוריא עד דלא  איניש לבסומא  'חָיב  בגימטרייה 
ידע בין המן למרדכי'; ומכיוון שרבי צבי־מיכל לא 
התבסם כראוי, לא ידע להבחין בין 'מוריד הגשם' 

ל'מוריד הטל'"...

אמרת השבוע מן המעיין

שורר  איש  כל  'להיות  נאמר  "במגילה 
בביתו' — כל אדם צריך לשלוט על 'ביתו' 
האישי, על החומר שבו, ולא להניח ליצר 
לשלוט בו"         )רבי יעקב־יוסף מפולנאה(

פתגם חסידי



הצורר 
נתלה

וינסנט  לבריון  שציפתה  ההפתעה 
גדולה.  הייתה  וכנופייתו  פטמילך 

לקבלת פנים כזאת לא ציפה.

שבגרמניה,  פרנקפורט  בעיר  היה  זה 
לפני יותר מארבע־מאות שנה, בשנת 
גבה  גבר  פטמילך,   .)1612( שע"ב 
היה  במקצועו,  אופה  ושרירן,  קומה 
שונא ישראל מובהק. מעת לעת היה 
נכנס בראש חבורת שיכורים אל הגטו 

היהודי, להתגרות ביהודים.

לידי  נופל  שהיה  ליהודי  לו  אבוי 
עד  אותו  מכים  היו  הללו  הכנופיה. 
אצבע  נקפו  לא  השלטונות  דם.  זוב 

להפסקת ההשתוללות.

למסעי  קץ  לשים  החליטו  היהודים 
ועגלונים,  קצבים  כמה  ההתעללות. 
להשיב  התארגנו  וחסונים,  בריאים 
מלחמה שערה. הם הצטיידו במקלות 
כשהללו  וחבורתו.  לפטמילך  וארבו 
והפליאו  עליהם  עטו  לגטו,  התפרצו 

בהם את מכותיהם.

קשה  הוכתה  השיכורים  חבורת 
הבורחים  ראשון  נפשה.  על  ונמלטה 
ספג  הוא  עצמו.  פטמילך  היה 
אותו  שהותירו  כבדות,  מהלומות 
להיפרע  נשבע  הבריון  דם.  שותת 

מהיהודים.

פרנקפורט  בעיר  היהודית  הקהילה 
הייתה מרכז רוחני מפואר, והצטיינה 
היא  והמלאכה.  המסחר  בעסקי 
השנתי,  היריד  בזכות  התפרסמה 
שאליו נהרו המונים מתושבי הסביבה.

כשלושת־ היה  בעיר  היהודים  מספר 
אלפים. הם חיו בגטו צפוף, בתנאים 
קשים, אך בתוך הבתים שרתה אווירה 

יהודית חמימה.

רוכלים,  או  מלאכה  בעלי  היו  רובם 
גדולים,  סוחרים  גם  בהם  היו  אך 
גדול  עסקי  למרכז  העיר  את  שהפכו 
בנקאים  שימשו  יהודים  וחשוב. 
וחלפני כספים, ושירתו סוחרים שבאו 

ממרחקים.

מלך גרמניה ידע להעריך את תרומת 
היהודים לכלכלת ארצו. שיעורי המס 
העשירו  עליהם  שהוטלו  הגבוהים 
הכול  עשה  לכן  המלוכה.  אוצר  את 

שהיהודים יהיו נתונים לחסותו.

המלוכה  כס  על  עלה  עת  באותה 
בעיר  בחר  הוא  מתיאס.  המושל 
ההכתרה  טקס  לעריכת  פרנקפורט 
שלו. ראש העיר הבין את ההזדמנות 
את  כינס  הוא  לידו.  שנפלה  הגדולה 
חברי העירייה ובישר להם בהתלהבות 
לעיר  שיביא  המלכותי,  הטקס  על 

גדולה  תנופה  ויעניק  רבים  אורחים 
לעסקים.

"לא אנחנו ניהנה מכך, אלא היהודים 
קול  פתאום  נשמע  נפשנו",  שנואי 
ראשיהם  את  הפנו  הכול  מחוספס. 
לעבר הקול. זה היה פטמילך, שעמד 

בראש ִגְלדת האופים בעיר. 

זכויות  מדיי  יותר  יש  "ליהודים 
אצלנו", הוסיף פטמילך לרטון בזעם. 
"בשם האופים בעיר אני מודיע שאם 
 — היהודים  על  הגבלות  יוטלו  לא 

טקס  לקראת  המאפיות  את  נשבית 
ההכתרה".

כי  ברור  היה  מהומה.  קמה  במקום 
בלי האופים לא יוכל הטקס להתקיים. 
לחם,  בלי  גרמניה  אצילי  יחגגו  כיצד 
מיני  בלי  יהיה  זה  אירוח  מין  ואיזה 

מאפה בחנויות.

היהודים  על  ייאסר  כי  דורשים  "אנו 
לבנות בתים ועסקים חדשים ולסחור 
את  למנות  פטמילך  החל  בכסף", 
איסורים,  עוד  הוסיף  הוא  דרישותיו. 

מחצית  לגרש  בדרישה  וסיים 
מהאוכלוסייה היהודית בעיר.

פטמילך הצליח לקבל תמיכה מכמה 
ראשי עסקים אחרים, אך לא היה לו 
רשימת  את  להעביר  הדרוש  הרוב 
להטיל  שביקש  הדרקונית  האיסורים 

במועצת העיר.

לא  הוא  אך  הפסיד,  הזאת  במערכה 
הרים ידיים. כעבור זמן הצליח לרכז 
את  אישרה  וזו  העיר,  במועצת  רוב 
דרישותיו. מועצת העיר שלחה מכתב 
האשימה  ובו  למלך,  רשמי  תלונה 
האוכלוסייה  בניצול  היהודים  את 
מהמלך  דרשה  המועצה  הנוצרית. 
לקצץ בזכויות היהודים ולגרש מהעיר 
של  בסכום  רכוש  לו  שאין  יהודי  כל 

1500 פלורין ומעלה.

יסבו  האלה  הצעדים  כי  הבין  המלך 
הפסדים כבדים לאוצר המלוכה, ודחה 
את הדרישות. זעמו של פטמילך גאה, 
אספסוף  התנפל  באלול  כ"ז  וביום 
בגטו  ועשה  היהודים  על  בהובלתו 

פוגרום נורא.

"אני  היהודים:  לעבר  צעק  פטמילך 
מפחד,  אינני  ממרדכי  שלכם!  ההמן 

כי לא נמצא בכם כזה...".

על  פטמילך  כנופיית  גברה  הפעם 
נבזז.  רכושם  נפגעו,  רבים  היהודים. 
הכנסת,  בתי  את  הרסו  הפורעים 
חיללו את ספרי התורה והעלו אותם 
נשאר שום  לא  באש. בתום הפרעות 
נמלטו  הניצולים  בפרנקפורט.  יהודי 

אל אחיהם בערים הסמוכות.

הקהילה  חורבן  על  הידיעות  כאשר 
כעס  המלך,  אל  הגיעו  בפרנקפורט 
בו  מרידה  באירוע  ראה  הוא  מאוד. 

והחליט לדכא את המרד בכל הכוח.

מראש  דרש  מטעמו  מיוחד  שליח 
למשפט  פטמילך  את  להעמיד  העיר 
על בגידה. הוא ציווה להחזיר את כל 
מחדש  לבנות  המגורשים,  היהודים 
להם  ולהעניק  שנחרבו  בתיהם  את 
פיצוי הולם על הנזקים שנגרמו להם.

הוצא   )1616( שע"ו  באדר  כ'  ביום 
העיר.  בכיכר  ונתלה  להורג  פטמילך 
גורשה.  ביתו הועלה באש ומשפחתו 
לבתיהם,  שבו  פרנקפורט  יהודי 
ונציגי המלך וצבאו קיבלו את פניהם 

בתופים ובמחולות.

יהודים  שני  הלכו  השיירה  בראש 
נכבדים. האחד החזיק בידו תוף ושם 
משפחתו נקבע לטרומפלר )מתופף(, 
והשני אחז נשר ושם משפחתו נקבע 
נתן  רבי  של  מאבותיו  והוא  לאדלר, 

אדלר, רבו של החת"ם סופר.

ל'פורים  נקבע  באדר  כ'  יום 
פרנקפורט' — יום הצלה ופדות, והיום 
לזכר  ציבור,  לתענית  נקבע  שלפניו 

הצרות שגרם אותו 'המן'.

מעשה שהיה

פורים הנצחי
הרמב"ם, בסיום הלכות מגילה, מדבר על נצחיותה של מגילת אסתר גם בימות 
המשיח: "כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידין ליבטל לימות המשיח, חוץ 
ממגילת אסתר, והרי היא קיימת כחמישה חומשי תורה וכהלכות של תורה 
שבעל־פה, שאינן בטלין לעולם". והרמב"ם ממשיך: "ואף־על־פי שכל זיכרון 
הצרות ייבטל, שנאמר 'כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתרו מעיניי', ימי 
הפורים לא ייבטלו — שנאמר 'וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים 

וזכרם לא יסוף מזרעם'".

התורה ציוותה לכתוב
מקור הדברים הוא בתלמוד ירושלמי )מגילה פרק א, הלכה ה(. שם מובאת 
הנביאים  אמר:  יוחנן  "רבי  בן־לקיש.  שמעון  לרבי  יוחנן  רבי  בין  מחלוקת 
הוא  ליבטל".  עתידין  אינן  תורה  ספרי  וחמשת  ליבטל,  עתידין  והכתובים 
לומד זאת מהפסוק )ואתחנן ה,יט( "קול גדול ולא יסף", המלמד שהתורה לא 
תתבטל. רבי שמעון בן־לקיש אמר: "אף מגילת אסתר והלכות אינן עתידין 
ליבטל. נאמר כאן 'קול גדול ולא יסף', ונאמר להלן 'וזכרם לא יסוף מזרעם'".
הרדב"ז )בתשובותיו סימן תרסו( מקשה על מאמר זה ושואל: "והלוא היו 
לומר  הוא  ודוחק  תהילים?!  מספר  והם  הקרבן  על  השירים  לומר  צריכים 

ששאר הספר יתבטל מלקרות בו זולת אלו השירים הנאמרים על הקרבן".
לכן הרדב"ז מסביר את הדברים בדרך אחרת: "לימות המשיח הלימוד יהיה 
מפי הגבורה כאשר היה בימי משה רבנו ע"ה, ולא יהיו שם ספקות והוויות, 
יצטרכו אז ללמוד  ולא  אלא כך אמר פלוני משם פלוני עד מפי הגבורה... 
דבר מפי הקבלה, שהם נביאים וכתובים, אלא הכול יהיה מבואר בחמישה 
ליבטל, שלא  וכתובים עתידין  יוחנן: הנביאים  ר'  וזהו שאמר  סדרי תורה... 
ילמדו מהם דבר זולת תורה שבכתב, שממנה נלמד הכול וכל דקדוקיה מפי 

הגבורה".
משיחנו,  "בימות  כותב:  ט,כח(  אסתר  משה',  'משאת  )בספרו  האלשיך 
שתימלא הארץ דעה, נבין לאשורנו מתוך התורה כל מה שבנביאים וכתובים, 
ועל כן יתבטלו... אך מגילה זו... לא תתבטל... כי מצוות התורה היא לכותבו, 
יתבטל...  גם מה שציוותה לכתוב לא  אין התורה מתבטלת,  כן כאשר  ועל 
וייתכן יהיה העניין, כי במגילה הזאת תלויים העולם וישראל המקיימים אותו, 
והתורה — שעל־ידם מתקיימים, כנודע... והנה נס של מקרא מגילה היה, כי 
נפלאותיו,  ככל  ה'  עשה  לולא  והעולם,  והתורה  ישראל  מתבטלים  אז  היו 

באופן שאם לא על־ידי נס זה גם לא יגיעו לימות משיחנו!".

פורים — כמו המאור עצמו
מלכות',  לבוש  'יביאו  המתחיל  דיבור  אורה',  )'שערי  האמצעי  אדמו"ר  כ"ק 
סעיף ט ואילך( מבהיר: "אין הכוונה על ביטול הנבואה בישראל חס ושלום, 
דאדרבה, יתוסף רוח נבואה בישראל... אלא רצונו לומר, שבחינת גילוי אור 
האלוקי שבנביאים יהיה קטן בערך מאוד לגבי עוצם גילוי אור רב שיהיה 

לעתיד, עד שיהיה בטל כמו ביטול והתכללות זיו השמש בשמש עצמו.
"אבל מגילת אסתר וההלכות שורשן למעלה מבחינת זיו ואור, אלא בבחינת 
המאור עצמו, שהוא בבחינת עצמות המאציל שנמשל לגוף השמש... שאין 
לו ביטול והפסק כי הוא נצחי, בבחינת נצחיות דעצמיות אור־אין־סוף... ובכל 
של  הנס  דהנה  לעתיד,  תיבטל  לא  אסתר  דמגילת  שאמרו  מה  יובן  הנ"ל 
פורים... יגדל על כולם ואין לו ביטול כלל, מפני שהוא למעלה מבחינת אור 

וזיו כו', וכמו המאור עצמו". 

מאת מנחם ברודלומדים גאולה

והרבה יותר!במזומן
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מאת מנחם כהן 

לוריא  עמיחי  התבשר  שעברה  השבת  בערב 
)54(, תושב מעלה לבונה, כי בתחרות היוקרתית 
של מגזין היין הבין־לאומי decanter )'דקנטר'(, 
רבבות  מתוך  משובחים  יינות  עשרים  שדירג 
היקב  מתוצרת  יין  נבחר  העולם,  ברחבי  יקבים 
יקב  של  מהיינות  "תשעה  בשילה.  מנהל  שהוא 
לוריא.  אומר  פלוס",  תשעים  לציון  זכו  שילה 

"כל יקב בעולם היה גאה בהישג מרשים כזה".

מחיצות",  מוריד  "היין  שלו.  החג  הוא  פורים 
"לא חייבים להשתכר. הציווי של  לוריא.  אומר 
חז"ל הוא 'לבסומי', להתבסם, כמו ריח טוב. אני 

שותה גם מים וסודה בסעודת פורים"... 

הד"ר ממקסיקו הוקסם
עד שנות השלושים המוקדמות בחייו היה לוריא 
קבלן שיפוצים. כתחביב ייצר יין בבית. "אנחנו 
"מגדלים  מספר.  הוא  הכול",  לעשות  אוהבים 
ירקות לבד, מפקחים אישית על שחיטת העופות 
שלנו, אופים את המצות לפסח במאפייה שלנו".

לפני כחמש־עשרה שנה פגש אותו הד"ר מאיר 
מהמקצועיות  והוקסם  ממקסיקו,  יהודי  שומר, 
של היין שלו. הוא הציע לו לנהל את יקב שילה. 
מאז הכול היסטוריה. את סודות המקצוע ביקב 
הביתי יצק ליקב שילה והפך אותו למותג. היקב 
התמקדותו  בשל  הזמן,  במרוצת  נסגר  הביתי 
גדול",  ליקב  יתרונות  הרבה  "יש  הגדול.  ביקב 
שאתה  ודברים  מקצועי  ציוד  "יש  אומר.  הוא 

יכול לעשות רק ביקב רציני".

ברכה אלוקית בכרמים
וענבים,  יין  על  לוריא  עם  לדבר  רוצים  אנחנו 
פעמי  על  מהמקורות  לצטט  מרבה  הוא  אבל 
הקשורות  הנבואות  את  שקורא  "מי  הגאולה. 
הגאולה,  לקראת  ישראל  ארץ  של  להתעוררות 
אחרי  ולגפן.  לאדמה  הקשורות  נבואות  רואה 
שהאדמה  רואים  פתאום  שממה,  של  שנים 
מניבה שפע מדהים. אדמת ארץ ישראל מכינה 

את עצמה לחזרת העם לנחלתו".

כששואלים אותו על היין הארץ־ישראלי לעומת 
היינות הצרפתיים, למשל, לוריא מגיב בביטחון: 
"היינות של ארץ ישראל לוקחים אותם בהליכה. 
הטובים  הענבים  את  לנו  נתן  העולם  בורא 
שלנו  מחו"ל,  יינן  לחבר,  פעם  אמרתי  ביותר. 
שלנו  באדמה  כי  יין,  לייצר  קל  יותר  הרבה 

מצויה הברכה הטבעית של הבורא".

ברכת שבעת המינים 
לפגוע  מנסה  בי־די־אס  האנטישמי  הארגון 
אותנו,  המחרימים  יש  "לצערי  המצליח.  ביקב 
במוחש  ראינו  אבל  בחו"ל,  וגם  בארץ  גם 
במקום  דלת  נפתחת  אחת,  דלת  שכשנסגרת 
יין  על  מברכים  יהודים  לראות  לו  קשה  אחר". 
שאינו ארץ־ישראלי, ובפרט תושבי הארץ. "ביין 
בארץ.  התלויות  הברכות  יש  מהארץ  מהודר 

ארץ  ועל  השדה  תנובת  'ועל  מברכים  אנחנו 
איך  לאבותינו'.  והנחלת  שרצית  ורחבה  טובה 
אפשר לברך כך על יין שאינו מארץ ישראל?!", 

הוא תוהה. 

לקראתה.  נערך  ולוריא  מתקרבת  השמיטה 
מיוחד  יין  הוצאנו  הקודמת  השישית  "בשנה 
דברו',  עושי  כוח  'גיבורי   — 'גיבורים'  בסדרת 
שנאמר על חקלאים שומרי שביעית. כתבנו את 
בתוך  שנארז  בקבוק,  כל  על  הכורם  של  שמו 
במיזם  בקרוב  נצא  ה'  בעזרת  מיוחדת.  קופסה 

מיוחד לקדש את שמו יתברך בעולם".

סימני גאולה ביינות ארץ ישראל

פעמי משיח. לוריא ביקב שילה )צילום: אייל קרן(

פורים משולש
שאלה: במה שונים דיניו של פורים השנה 

מפורים בשנים אחרות?
שישי,  ביום  השנה  חל  )פורים(  באדר  י"ד  תשובה: 
וט"ו בו )שושן פורים( חל בשבת. בעקבות זאת יש 

פרטים במצוות היום השונים מבכל שנה.
ב'ערי הפרזות', החוגגות את פורים בי"ד באדר, עיקר 
ההבדל הוא שאם אפשר, מתחילים את סעודת פורים 
קודם 'השעה העשירית' )15:00 בערך(, מפני כבוד 
השבת. ואולם בירושלים, החוגגת תמיד בט"ו באדר, 
ולכן מכנים  מתחלקות מצוות היום לשלושה ימים, 

זאת 'פורים משולש':
את  קוראים  בבוקר  ובשישי  שישי  ליום  אור  א( 
מתנות לאביונים. אבל  נותנים  ביום שישי  המגילה. 

אין אומרים 'ועל הניסים' ואין קוראים בתורה.
ב( ביום שבת קודש, ט"ו באדר, אומרים 'ועל הניסים' 
בכל התפילות ובברכת המזון. בשחרית מוציאים שני 

ספרי תורה. בראשון קוראים לשבעה עולים בפרשת 
קריאת התורה  תצווה, ובשני קוראים ל'מפטיר' את 
'ויבוא עמלק'. מפטירים  של פורים מפרשת בשלח, 
)כבשבוע שעבר( בספר שמואל, במלחמת עמלק של 
אף  או  מנה  בסעודה  המוסיפים  ויש  המלך.  שאול 

עורכים סעודה נוספת לכבוד פורים.
ולא  אומרים תחנון  אין  ט"ז באדר,  ביום ראשון,  ג( 
ושולחים  פורים  סעודת  בו  ועורכים  הניסים',  'ועל 
מנות. אומרים 'ועל הניסים' רק בסוף ברכת המזון, 

במקום 'הרחמן' של יום טוב. 
לאביונים'  'מתנות  מצוות  בירושלים  קיים  שלא  מי 
ביום שישי, יקיימנה ביום ראשון. הרבי מליובאוויטש 
העיר, שגם מי שנתן ביום שישי ראוי שייתן גם ביום 

זה, כדי לשתף את העניים בסעודה.
טושו"ע  ה"ב,ד.  שם  וירושלמי  ד,א  מגילה  מקורות: 
ונו"כ. שו"ע אדה"ז סי' רמט ס"ו־ז.  או"ח סי' תרפח ס"ו 
ומשנ"ב  )ע"פ שו"ע תקכט,ב  עמ' של  ח"ג  שלחן מנחם 
שם ס"ק יז(. ילקוט יוסף מועדים )ה( עמ' שז. לוח כולל 

חב"ד.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

מרדכי היהודי
היה  הסנהדרין,  חבר  בנימין,  לשבט  בן  מרדכי, 
נס  לפני  עוד  אחשוורוש.  בימי  היהודים  מנהיג 
בכיר  לתפקיד  אחשוורוש  אותו  מינה  פורים 
בממלכה. אחרי הריגת המן נתמנה משנה למלך.

לאחר  המלך  בחצר  עולמו  את  קנה  מרדכי 
שצותת לשיחה סודית בין שניים משומרי המלך, 
בגתן ותרש, שזממו להרעילו. מרדכי דיווח על 
כך לאסתר המלכה, בת־דודו, והיא מסרה זאת 

למלך.

גזירת ההשמדה של היהודים לבש  עם הכרזת 
ומרה.  גדולה  זעקה  וזעק  ואפר  שק  מרדכי 
את  לבטל  מהמלך  לבקש  לאסתר  הורה  הוא 
הגזירה. "ִאם ַהֲחֵרׁש ַּתֲחִריִׁשי ָּבֵעת ַהֹּזאת", אמר 
לה מרדכי, "ֶרַוח ְוַהָּצָלה ַיֲעמֹוד ַלְּיהּוִדים ִמָּמקֹום 
ַאֵחר, ְוַאְּת ּוֵבית ָאִביְך ֹּתאֵבדּו; ּוִמי יֹוֵדַע ִאם ְלֵעת 

ָּכֹזאת ִהַּגַעְּת ַלַּמְלכּות".

מושג ברגע

מכירים תלמידים/ות
שאינם מסודרים 
במסגרת חינוכית 

מתאימה?

1800-20-25-20
או: 052-5257746  / 050-4102571

מוקד הרישום: )ניתן להשאיר הודעה בתא הקולי(

• בהכוונת הרבנים 
• צוות מקצועי ומסור

• גילאי 6-20 ש׳
• ללא תשלום

מחנכים/ות יקרים אם תלמידכם 
עדיין לא השתלבו במסגרת חינוכית 

תורנית, אנו הכתובת בשבילכם.
כיוונים לחיים - שיבוץ והכוונת תלמידים 

ותלמידות למוסדות חינוך תורניים

     לא רלונטי בשבילך? ב"ה!
             שתף חברים ומכרים שכן צריכים...

מרגישים חג באושר עד

פורים שמח עם המון ...

 למחלקת המֹודעֹות  למחלקת המֹודעֹות )בלבד()בלבד( של 'שיחת השבוע': של 'שיחת השבוע':
m3166532@gmail.com : טל' 3166532־053, דוא"ל


